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Ministerraad van 15 januari 2010
De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 januari 2010 in Hertoginnedal onder het voorzitterschap
van eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 januari 2010 in Hertoginnedal onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Na de ministerraad hield de eerste minister een persbrieﬁng in aanwezigheid van minister van Financiën
Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere, minister van Werk Milquet, minister
van Begroting Guy Vanhengel en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel.
De steunmaatregelen voor Haïti en de B-fast-zending kwamen uitvoerig aan bod.
Yves Leterme verklaarde ook dat de onderhandelingen met Glaxo SmithKline over de wijziging van de
levering van griepvaccins positief waren verlopen en dat dit een besparing zou impliceren.
De ministerraad heeft vandaag ook het EU-voorzitterschap in 2010 voorbereid.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

FOD Financiën
Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht door minister van Financiën Didier Reynders van de
heer Hans D'hondt als voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Hij werd door de
selectiecommissie van SELOR als enige kandidaat zeer geschikt bevonden tijdens de evaluatie.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Zorg- en bijstandsverlening
Beroep tot vernieting decreet zorg- en bijstandsverlening ingetrokken
Beroep tot vernieting decreet zorg- en bijstandsverlening ingetrokken
De ministerraad heeft beslist het beroep tot vernietiging, dat hij bij het Grondwettelijk Hof heeft ingediend
tegen het decreet zorg- en bijstandsverlening van de Vlaamse regering van 18 juli 2008, in te trekken. Het
beroep werd ingediend omdat er onduidelijkheid was over de bevoegdheid
voor de gezondheidsberoepen die bijstand verlenen of zorgen verstrekken.
De federale minister van Volksgezondheid en de bevoegde ministers van de Vlaamse Gemeenschap, het
Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Duitstalige Gemeenschap en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben tijdens de Interministeriële Conferentie
Volksgezondheid van 14 december 2009 een protocolakkoord ondertekend. Het akkoord komt tegemoet
aan de vraag naar een pragmatische en constructieve oplossing. De ministers hebben zich ertoe
verbonden om hun wetgevingen aan te passen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Bepaling van het remgeld voor de nieuwe zorgverstrekking in oftalmologie
Bepaling van het remgeld voor de nieuwe zorgverstrekking in oftalmologie
De ministerraad heeft op initiatief van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het
remgeld voor de nieuwe zorgverstrekking in de oftalmologie op 15% van het ereloon of ten hoogste 8,68
euro vastgelegd. Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming betalen hiervoor geen remgeld.
De nieuwe verstrekking heeft het nomenclatuurnummer 249270 en bestaat uit de digitale beeldvorming
van de retina na injectie van een contrastmiddel of kleurstof.
Het ontwerp dat de ministerraad hierover heeft goedgekeurd, wordt voorgelegd aan de Raad van State.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Toezicht op de ﬁnanciële sector
Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante ﬁnanciële instellingen
Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante ﬁnanciële instellingen
De ministerraad gaat akkoord met het wetsontwerp dat minister van Financiën Didier Reynders voorlegde
over de oprichting van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante ﬁnanciële instellingen (*). Het
gaat om een overgangsfase, waarna al de bevoegdheden van de prudentiële controle volgens het
zogenaamde twinpeaksmodel in de Nationale Bank van België worden geïntegreerd.
Het comité wordt een autonome openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Het wordt gevormd
door de directieleden van de NBB en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).
Het comité moet toezien op de bescherming van de stabiliteit van het ﬁanciële stelsel en krijgt de
exclusieve bevoegdheid te beslissen over het prudentiële toezicht op de systemische instellingen.
Daarnaast zal het ook de strategische beslissingen van die instellingen moeten goedkeuren.
Ten slotte worden ook de bevoegheden van de CBFA voor de bescherming van de consumenten versterkt.
(*) wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreﬀende het toezicht op de ﬁnanciële
sector en de ﬁnanciële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organieke
statuut van de NBB, en houdende diverse bepalingen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Elektronische communicatie
GSM-licenties
GSM-licenties
De wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie wordt gewijzigd (*). Het voorstel van minister
voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voert in de wet een nieuwe wettelijke
basis in voor de unieke bijdragen die de mobieletelefonienetwerken moeten betalen om het radiospectrum
te gebruiken. Het gaat om de betaling voor de verlenging van de licenties voor verschillende
frequentiegebieden.
Het wetsontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.
(*) art. 30.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Vergoeding van apothekers
Hervorming van de vergoeding van de apotheker
Hervorming van de vergoeding van de apotheker
De ministerraad heeft de hervorming van de vergoeding voor apothekers goedgekeurd die minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde.
De huidige vergoeding van de apotheker is sterk verbonden met de prijs van het geneesmiddel. Ze
bestaat uit een maximum percentage van de prijs. Die vergoeding is absoluut geen weergave van het
werk van de apotheker.
Daarom werd besloten om de vergoeding van de apothekers in apotheken die toegankelijk zijn voor het
publiek grondig te wijzigen (niet in de ziekenhuizen).
Vanaf 1 april 2010 is de vergoeding van de apotheker samengesteld uit:
een basishonorarium van 3,88 euro voor elk afgeleverd geneesmiddel
een economische marge van 6,04% van de prijs van de fabrikant (of 'ex-fabriek"), verhoogd met 2%
boven de 60 euro. Dat percentage dekt de materiële kosten van het aﬂeveren van een
geneesmiddel (onder meer op voorraad houden en de preﬁnanciering
speciﬁeke honoraria voor bijzondere taken.

De speciﬁeke honoraria bedragen vanaf 1 april 2010 1,2 euro voor elk voorschrift op stofnaam (INN) en
voor elk voorschrift van een geneesmiddel in hoofdstuk IV. Ze vergen immers van de apotheker bijzonder
analyse- en opzoekwerk dat moet worden vergoed.
De apotheek ontvangt bovendien een jaarlijks forfait van 500 euro voor het verstrekken van gedetailleerde
informatie aan de patiënt bij de eerste aﬂevering van een geneesmiddel voor een chronische behandeling.
Andere speciﬁeke taken kunnen eveneens voor speciﬁeke honoraria in aanmerking komen, wanneer de
Overeenkomstencommissie verzekeringsorganismen-apothekers van het RIZIV daartoe besluit.
De speciﬁeke honoraria maken deel uit van de globale vergoedingsmassa van de apotheker en de
enveloppe verhoogt dus niet. Voor 2010 is de hervorming van de vergoeding budgettair neutraal: de
nieuwe honoraria en de kleine economische marge stemmen exact overeen met de vergoeding die de
apothekers zouden ontvangen hebben in het oude systeem.
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De nieuwe berekeningswijze voor de marge van de apotheker zal bovendien geen enkele weerslag hebben
voor de patiënt, ook al zal die de prijs van de geneesmiddelen licht wijzigen (aangezien de prijs de som is
van elementen, waaronder de vergoeding van de apotheker). Het remgeld zal immers berekend worden
aan de hand van een nieuwe formule die garandeert dat het remgeld niet verhoogt. Voor bepaalde
generische geneesmiddelen zal het remgeld zelfs afnemen (indien het origineel duur was).
De nieuwe vergoedingswijze van de apotheker is enkel van toepassing op de terugbetaalde
geneesmiddelen (namelijk waarbij de patiënt beschermd is tegen prijsveranderingen). Voor
geneesmiddelen die niet worden terugbetaald (voorgeschreven of in vrije verkoop) verandert er niets.
De vergoeding is het resultaat van de sterke evoluite van de rol van de apothekers.
Voor deze hervorming zijn er vier RIZIV-besluiten nodig. Er werden er nu twee voorgelegd aan de
ministerraad.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Banksector en ﬁnanciële sector
Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en ﬁnanciële sector tweede lezing
Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en ﬁnanciële sector - tweede
lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die de
herstelmaatregelen voor de ﬁnanciële sector uitbreiden. De maatregelen die minister van Financiën Didier
Reynders voorlegde, concretiseren aandachtspunten uit de algemene beleidsverklaring. De voorontwerpen
werden aangepast aan het advies van de Raad van State.
De herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en ﬁnanciële sector, die door het algemene
belang worden gemotiveerd en die hun oorsprong in de ﬁnanciële en economische crisis vinden, worden
aangevuld.
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) krijgt de bevoegdheid toegewezen om
de activiteiten van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming te schorsen. Ze is niet langer
verplicht een hersteltermijn op te leggen alvorens herstelmaatregelen te nemen.
De staat mag ook prerogatieven aanwenden in kritieke situaties die een ernstig risico op discontinuïteit en
ﬁnanciële instabiliteit inhouden. Zo kan de koning elke daad van beschikking zoals een overdracht,
verkoop of inbreng ten gunste van de staat of een publiek- of privaatrechtelijke Belgische of buitenlandse
persoon vaststellen, van:
activa, passiva of bedrijfstakken
al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die de
kredietinstelling heeft uitgegeven.

Wanneer informatie of geruchten worden verspreid die onjuiste of misleidende signalen geven over de
situatie van een kredietinstelling, verzekeringsonderneming of vereﬀeningsinstelling, die haar ﬁnanciële
stabiliteit in het gedrang brengen, worden er sancties genomen.
Wat de verhaalmiddelen betreft, worden de daden van beschikking die de koning stelt onderworpen aan
de controle van een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. Wanneer de staat gebruik wil maken van de
bevoegdheden om de overdracht van activa of aandelen te bevelen, zal hij zich tot de rechtbank van
eerste aanleg moeten wenden zodat die de wettigheid van de overdrachtshandeling en het billijke karakter
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van de vooropgestelde compensatievergoeding nagaat.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Tewerkstelling
Uitvoering van beslissingen begrotingsopmaak voor de bevordering van tewerkstelling - tweede lezing
Uitvoering van beslissingen begrotingsopmaak voor de bevordering van tewerkstelling - tweede lezing
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken
Laurette Onkelinx in tweede lezing vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die beslissingen van
de begrotingsopmaak over tewerkstelling uitvoeren. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de
Raad van State.
Startbaanovereenkomsten
De werkgever die leerlingen, studenten of cursisten als stagiair onthaalt, wordt vrijgesteld van een deel
(1%) van zijn verplichting op het vlak van de startbaanovereenkomst indien hij ten minste 2%
stageplaatsen in zijn onderneming aanbiedt. Het percentage wordt berekend in functie van het aantal
werknemers in de onderneming.
Tijdelijke versterking van de vermindering van bijdragen sociale zekerheid
De vermindering van sociale bijdragen voor lage inkomens en werknemers van 18 jaar of jonger wordt
tijdelijk versterkt.
De lage loongrens voor de structurele vermindering wordt vanaf 1 januari 2010 6.030 euro. Voor
werknemers van 18 jaar of jonger wordt een volledige vrijstelling van sociale bijdragen voorzien.
Mentors
De werkgever die een mentor aanwijst voor de professionele omkadering van stagiairs, kan een
vermindering van sociale bijdragen voor sociale zekerheid genieten. Die bedraagt 400 euro per
kwartaal indien de werkgever ten minste vijf stagiairs omkadert. De mentor is een werknemer die ten
minste vijf jaar beroepservaring heeft en die met succes een mentoropleiding heeft gevolgd. De werkgever
moet een overeenkomst afsluiten met een onderwijs- of opleidingsinstelling, een bemiddelingsdienst of
dienst voor beroepsopleiding.
Opleiders
Werknemers van 45 jaar of ouder die ten minste vijf jaar beroepservaring hebben en die in het kader van
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een herstructurering ontslagen zijn, krijgen de kans om hun ervaring of expertise als opleider of begeleider
door te geven. Publieke instellingen voor beroepsopleiding, sectorale opleidingsfondsen en hun partners
kunnen deze werknemers aanwerven en in aanmerking komen voor:
een activering van de werkloosheidsuitkering van 1.100 euro per maand gedurende 24 maanden
een vermindering van de bijdragen voor sociale zekerheid van 1.000 euro per trimester gedurende
acht trimesters.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Budgettaire controle
Omzendbrief over de voorbereiding van de budgettaire controle 2010
Omzendbrief over de voorbereiding van de budgettaire controle 2010
De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de voorbereiding van de bugettaire
controle 2010. Het ontwerp van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting
Melchior Wathelet verduidelijkt de technische parameters om de de Rijksmiddelenbegroting en de
algemene uitgavenbegroting eventueel aan te passen.
De goedgekeurde kredieten voor 2010 worden in principe niet aangepast, tenzij de regering nieuwe
maatregelen neemt. Er worden evenmin voorstellen van nieuwe initiatieven in aanmerking genomen, of
ze nu gecompenseerd worden of niet.
De aanpassingen van de regeringsleden worden uiterlijk tegen 12 februari 2010 verwacht.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Arbeidsongevallen
Bevoegdheden van de Administratieve gezondheidsdienst bij arbeidsongevallen
Bevoegdheden van de Administratieve gezondheidsdienst bij arbeidsongevallen
De ministerraad heeft de bevoegdheid van de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) en de rol van
de herverzekeraar op het vlak van de arbeidsongevallen in de overheidssector nader bepaald (*).
De Administratieven Gezondheidsdienst bepaalt:
het oorzakelijk verband tussen de letsels en het arbeidsongeval
het oorzakelijk verband tussen de periode van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval
de consolidatiedatum, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de graad van hulp van derden

Indien een slachtoﬀer zich niet voor een medisch onderzoek bij de Administratieve Gezondheidsdienst
aanbiedt, heeft de minister of zijn afgevaardigde de mogelijkheid om hem een beslissing van genezing te
betekenen.
De herverzekeraar kan ik geen geval belast worden met de opdrachten van de Administratieve
Gezondheidsdienst.
(*) ontwerp van koninklijk besluit.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om
een initiatief inzake preventieve diplomatie te ﬁnancieren op de begroting 2010 van de FOD Buitenlandse
Zaken.
Eerbiediging en bewustmaking voor mensenrechten: deelname van Iraakse NGO's aan de 'universal
periodic review' (UPR) over Irak in de VN-mensenrechtenraad
Het Amman Center for Human Right Studies (ACHRS) ondersteunde de afgelopen jaren verschillende
Iraakse NGO's. ACHRS hielp er eveneens verschillende mensenrechtennetwerken bij de voorbereiding van
rapporten voor de universal-periodic-reviewzittingen over Irak in Genève. De subsidie ﬁnanciert de
deelname van twee directeurs van de netwerken gedurende één week aan de UPR over hun land in
februari 2010.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Federale culturele instellingen
Benoeming en verlenging van mandaten bij de de federale culturele instellingen
Benoeming en verlenging van mandaten bij de de federale culturele instellingen
De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Federale
culturele instellingen vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd met:
de benoeming van de heren Jan Cornillie en Henri Simons als lid van de raad van bestuur van het Paleis
voor Schone Kunsten en ter vervanging van de heren John Crombez en Frédéric Delcor, van wie ze het
mandaat voleindigen,
de vernieuwing voor zes jaar van de mandaten van de heer Roger Lallemand, mevrouw Rita Coulon en
de heer Hans Bracquené bij de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg. De heer Etienne
Dubois wordt benoemd als lid van de raad van bestuur tot 29 juni 2015.
de vernieuwing voor drie jaar van het mandaat van de heer August Lodewijk Vriens, als voorzitter
van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België
de vernieuwing van de mandaten van de heren Renaud Bellen en Marc Boeykens, als
regeringscommissaris bij de federale culturele instellingen
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Personeel overheidsdiensten
Afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten
Afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten
Gewesten en gemeenschappen kunnen binnenkort afwijken van bepaalde diplomavereisten bij de
aanwerving van personeel. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Ambtenarenzaken
en Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).
De gewesten en gemeenschappen zullen personeel kunnen aanwerven op basis van competenties
die buiten het diploma zijn verworven, net zoals beslist is op federaal niveau in het ontwerp van koninklijk
besluit van 4 december 2009. Bepaalde selectieprocedures kunnen zo toegankelijk worden voor
kandidaten die houder zijn van een getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma.
(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot
bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die
van toepassing zijn op het personeel van de Diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van
de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse
Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.
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Hoort bij Ministerraad van 15 januari 2010

Overheidsopdrachten FOD Justitie
Informaticatoepassingen bij de FOD Justitie
Informaticatoepassingen bij de FOD Justitie
De ministerraad heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck toestemming gegeven om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van diensten voor het elektronische toezicht bij
de strafuitvoering. Het gaat om de ontwikkeling van een nieuwe ICT-toepassing voor het beheer van de
gedetineerden in de Belgische gevangenissen, die de huidige SIDIS-suite zal vervangen.
De ministerraad heeft minister van Justitie Stefaan de Clerck ook toestemming gegeven om te
onderhandelen met de ﬁrma Axylis voor de toepassing van de ICT-systemen Mammoet en Mach 2010.
Axylis heeft het Mammoet-systeem ontwikkeld en onderhouden, en realiseert nu ook het MACH-project
dat de bestaande ICT-toepassingen bij de FOD Justitie moderniseert.
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